
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Т Р И Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/13/21           від 17 грудня 2021 року 

 

Про припинення  комунальної  установи 

"Централізована бухгалтерія з  

Обслуговування закладів освіти" Збаразької  

 міської ради шляхом ліквідації 

 

 

Керуючись ст.ст. 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, ст.ст. 45, 

59, 63 Господарського кодексу України, ст. ст. 26, 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Статутом комунальної установи 

"Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  

міської ради, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та 

комунальної власності, Збаразька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити юридичну особу - комунальну установу "Централізована 

бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  міської ради (адреса 

47302, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Хмельницького Б., буд. 4, код 

ЄДРПОУ - 43929034) шляхом ліквідації. 

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення комунальної установи 

"Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  

міської ради у складі згідно додатку. 

3. З моменту призначення ліквідаційної комісії з припинення комунальної 

установи "Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" 

Збаразької  міської ради до неї переходять повноваження управління справами 

Комунальної установи "Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів 

освіти" Збаразької  міської ради. 

Місцезнаходженням ліквідаційної комісії визначити юридичну адресу 

Комунальної установи "Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів 



освіти" Збаразької  міської ради: 47302, Тернопільська обл., м. Збараж, 

вул. Хмельницького Б., буд. 4. 

4. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи шляхом ліквідації. 

5. Голові ліквідаційної комісії з припинення комунальної установи 

"Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  

міської ради здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані з 

ліквідацією та державною реєстрацією припинення комунальної установи 

"Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  

міської ради, а саме: 

5.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 

5.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України 

порядку працівників комунальної установи "Централізована бухгалтерія з 

обслуговування закладів освіти" Збаразької  міської ради про припинення 

юридичної особи шляхом ліквідації. 

5.3. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти 

проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна 

комунальної установи "Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів 

освіти" Збаразької  міської ради, перелік пред'явлених кредиторами вимог та 

результат їх розгляду та подати його на затвердження сесії Збаразької міської 

ради. 

5.4. На підставі проміжного ліквідаційний балансу провести розрахунки з 

кредиторами. 

5.5. Звернутися до відповідного органу державної податкової служби та 

відповідного органу Пенсійного фонду України для отримання довідок про 

відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах), а 

також до архівної установи та отримати довідку про прийняття документів, які 

відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. 

5.6. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний 

баланс та з висновками ліквідаційної комісії подати його сесії Збаразької 

міської ради на затвердження. 

5.7. По закінченню терміну заявлення кредиторами вимог та завершенню 

всіх необхідних заходів щодо ліквідації комунальної установи "Централізована 

бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  міської ради 

забезпечити подання державному реєстратору документів, встановлених 

законодавством для проведення державної реєстрації припинення комунальної 

установи "Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" 

Збаразької  міської ради шляхом ліквідації. 

5.8. Здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані  з 

ліквідацією комунальної установи "Централізована бухгалтерія з 

обслуговування закладів освіти" Збаразької  міської ради. 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Анатолій 

КАЧКА). 

 

Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 17 грудня 2021 року №VIII/13/21 

 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення комунальної установи "Централізована 

бухгалтерія з обслуговування закладів освіти" Збаразької  міської ради 

 

КАЧКА 

Анатолій Ярославович 

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 2512902116)  

Голова ліквідаційної комісії, заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Члени ліквідаційної комісії 

 

ПАНАСЮРА 

Надія Петрівна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 2228709646) 

 

директор комунальної установи 

"Централізована бухгалтерія з обслуговування 

закладів освіти" Збаразької  міської ради 

 

СПАС  

Наталія Богданівна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 2676618642) 

головний бухгалтер комунальної установи 

"Централізована бухгалтерія з обслуговування 

закладів освіти" Збаразької  міської ради 

 

ТОМКІВ 

Христина Євгенівна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 3258302225) 

 

 

головний спеціаліст з питань кадрового 

забезпечення управління освіти, молоді та 

спорту Збаразької  міської ради (за згодою) 

ЛУЦІВ  

Людмила Іванівна  

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 3175001088) 

 

спеціаліст І категорії відділу освіти 

управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької  міської ради (за згодою) 

 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


